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§1

Dnr

Medgivande om närvarorätt för praktikant
Ärendebeskrivning
Isac Svanberg är praktikant hos Christina Örnebjör (FP). Enligt arbetsordningen för
kommunstyrelsen och nämnder inom Kumla kommun antagen 18 oktober 2004, § 66 får
nämnden besluta om närvarorätt vid nämndsammanträde. Enligt praxis ska beslut om
deltagande av exempelvis praktikant beslutas i enhällighet i nämnden samt
protokollföras.
Barn- och utbildningsnämndens behandling
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att praktikanten
Isac Svanberg får närvara på dagens sammanträde.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att praktikanten Isac Svanberg får närvara på
dagens sammanträde.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr BUN 2012/147

Reviderad resursfördelningsmodell
Ärendebeskrivning
Controller/budgetekonom Johan Carsbrant och förvaltningschef Mait Walderlo
presenterar, i form av arbetmaterial, en ny modell för resursfördelningsmodell inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Barn- och utbildningsnämnden bordlade ärendet reviderad resursfördelningsmodell vid
sammanträde den 30 maj 2012, § 43.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade resursfördelningsmodellen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden
1. antar den nya resursfördelningsmodellen,
2. inför den med start från och med läsåret 2013/2014,
3. uppdrar åt förvaltningen att om möjligt införa andra nyckeltal, exempelvis
pedagogiskt nyckeltal, i modellen och
4. uppdrar åt förvaltningen att revidera innevarande års budget utifrån den nya
resursfördelningsmodellen när den ska träda i kraft.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr BUN 2012/454

Internbudget 2013 och flerårsbudget 2014 och 2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Henrik Bader presenterar
förslag till internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2013 och flerårsbudget för åren
2014-2015.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr BUN 2012/455

Bidragsbelopp 2013 för pedagogisk omsorg
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutande den 22 april 2009 att införa barnomsorgspeng och allmän
förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115. Beslutet medförde
nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i
enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. Ett nytt begrepp –
pedagogisk omsorg – infördes. Det ersätter begreppet familjehem i lagtexten och kan
omfatta flera varianter. Det infördes ett krav på godkännande även för enskild
pedagogisk omsorg och en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som
fått godkännande.
Förvaltningsekonom Henrik Bader presenterar förslag, i form av arbetsdokument, till
bidragsbelopp för pedagogisk omsorg för 2013.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2013 för pedagogisk
omsorg.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2013 för pedagogisk
omsorg.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr BUN 2012/456

Bidragsbelopp 2013 för enskilda verksamheter
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Bestämmelserna ska
tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. Förändringarna innebär
sammanfattningsvis följande: • Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten av motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för
beräkning av bidragen till enskilt bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och
gymnasiesärskolor. • Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska
ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild
verksamhet • Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående
skolor (utom individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort. • Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsekonom Henrik Bader presenterar förslag på bidragsbelopp för 2013 till
enskilda och fristående verksamheter.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 till enskilda
och fristående verksamheter.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 till enskilda
och fristående verksamheter.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr BUN 2012/485

Bidragsbelopp 2013 för Hannaskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Bestämmelserna ska
tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. Förändringarna innebär
sammanfattningsvis följande: • Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten av motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för
beräkning av bidragen till enskilt bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och
gymnasiesärskolor. • Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska
ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild
verksamhet • Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående
skolor (utom individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort. • Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för
Hannaskolan enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för
Hannaskolan enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr BUN 2012/484

Bidragsbelopp 2013 för Karl Johansskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för Karl
Johanskolan enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för Karl
Johanskolan enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr BUN 2012/483

Bidragsbelopp 2013 för Grenadjärskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för
Grenadjärskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för
Grenadjärskolan i Örebro enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr BUN 2012/482

Bidragsbelopp 2013 för Al-Salamskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för AlSalamskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för AlSalamskolan i Örebro enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr BUN 2012/481

Bidragsbelopp 2013 för Al-Azharskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för AlAzharskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för AlAzharskolan i Örebro enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr BUN 2012/480

Bidragsbelopp 2013 för Kunskapsskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för
Kunskapsskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för
Kunskapsskolan i Örebro enligt handling.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr BUN 2012/479

Bidragsbelopp 2013 för Engelska skolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för Engelska
skolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för Engelska
skolan i Örebro enligt handling.
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§ 13

Dnr BUN 2012/477

Bidragsbelopp 2013 för Sverigefinska språkskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för
Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för
Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling.
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§ 14

Dnr BUN 2012/476

Bidragsbelopp 2013 för stiftelsen Johannaskolan
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100)
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Underlag för riksdagens beslut finns i
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande
och elevens behov tas bort.
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva
och fastställa bidragets storlek. för bestämningen av bidragen till fristående skolor och
annan enskild verksamhet Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75)
ska kommunen fatta särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen
har elever.
Varje ärende ska ha ett diarienummer.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för stiftelsen
Johannaskolan i Örebro enligt handling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att revidera bidragsbeloppet utifrån den nu
föreslagna budgeten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2013 för stiftelsen
Johannaskolan i Örebro enligt handling.
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§ 15

Dnr BUN 2013/4

Uppföljning Vialundskolan
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar muntligen om ekonomi och arbete kring åtgärdsplan för
Vialundskolan.
Erica Rosenkvist arbetar som rektor 100 % våren ut och Leif Rönnberg arbetar som
rektor till och med den 30 juni. Rekrytering startar under andra halvan av februari
samtidigt som rekrytering av rektor till JN-gymnasiet.
Psykologinsatsen har förstärkts.
Lärarresurserna för att förstärka verksamheten är tillsatta.
Förvaltningen har inlett ett samarbete med socialförvaltningen i särskilt angelägna
elevärenden. Pedagogerna får stöd genom handledning.
Förvaltingen tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
har ansökt om 2,9 milj kr ur kommunens sociala investeringsfond. Medeln är tänkt att
användas till ett projekt kring familjecoachning. Projektet ska vara treårigt och inledas
på Vialundskolan och sedan även på Kumlaby skola och Skogstorpsskolan. Detta är ett
positivt samarbetet över förvaltningsgränserna.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att en fördjupad rapport ska ges till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen.
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§ 16

Dnr BUN 2012/527

Nämndinitiativ från Folkpartiet gällande Vialundskolan
Ärendebeskrivning
Folkpartiet inkom den 22 november 2012 med en skrivelse gällande Vialundskolan till
barn- och utbildningsnämnden. Av skrivelsen framgår att Folkpartiet vill ha mer insyn i
vad som händer på Vialundskolan och hur förvaltningen har agerat och planerar
framöver. Skrivelsen innehåller även ett antal förslag till uppdrag till förvaltningen.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå att barn- och utbildningsnämnden återinför CaféBUN eller liknade inslag. Aktiviteterna ska innehålla besök från samtliga skolledare.
Förvaltningen får i uppdrag att närmare utforma innehåll och form för detta, dock bör
samtliga skolledare träffa nämnden under ett år.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden återinför Café-BUN eller liknade inslag. Aktiviteterna
ska innehålla besök från samtliga skolledare. Förvaltningen får i uppdrag att närmare
utforma innehåll och form för detta, dock bör samtliga skolledare träffa nämnden under
ett år. Aktivteterna ska vara uppföljningsbara och handla om kvalitet, måluppfyllelse,
arbetsmiljö, styrkor, svagheter etc. Dialogen mellan skolledare och nämnd är viktig.
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§ 17

Dnr BUN 2013/3

Verksamhetsinnehåll för Vialundskolan efter ombyggnation
Ärendebeskrivning
Vid behandlingen av lokalförsörjningsprogrammet beslutade barn- och
utbildningsnämnden att två alternativ för Vialundskolans verksamhetsinnehåll efter
omyggnad. Det ena alternativet är grundskolans senare år (6/7-9)och Kulturskolan. Det
andra alternativet är att komplettera grundskolans senare år med yngre
grundskoleelever.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden
1. flyttar Kulturskolan till Vialundskolan
2. beslutar att planeringen därutöver ska utgår från att Fylsta skola disponerar
Kulturskolans nuvarande lokaler efter flytten, och
3. att i samband med ombyggnad och flyttad verksamhet ska möjligheterna att inrätta
två-fyra förskoleavdelningar utredas.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens behandling
Förslag
Marina Andersson (M) föreslår att
1. Kulturskolan flyttas till Folkets Hus och att planering för byggnation av en helt ny F9-skola fortsätter,
2. en diskussion med Kulturskolans chef och lärare bör göras för att höra vad de har för
önskemål
3. barn- och utbildningsnämnden utreder vilket som är den bästa och mest logiska
nämndstillhörigheten för Kulturskolan
Andreas Tranderyd (MP) yrkar på bifall till Marina Anderssons (M) förslag.
Christina Örnebjär (FP) yrkar på bifall till Marina Anderssons (M) förslag i första hand
och i andra hand att nämnden beslutar att Vialundskolan ha vara en 4-9-skola.
Per Holm yrkar på bifall till förslaget att flytta Kulturskolan till Vialundskolan.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
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Bifall till att flytta Kulturskolan till Vialundskolan mot bifall till att flytta Kulturskolan
till Folkets Hus.
Bifall till att Vialundskolan ska ha årskurserna 6/7-9 mot bifall till att Vialundskolan ska
ha årskurserna 4-9.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden
1. flyttar Kulturskolan till Vialundskolan, och
2. beslutar att Vialundskolan ska ha årskurserna 6/7-9.
Reservationer
Marina Andersson (M), Christina Örnebjär (FP) och Andreas Tranderyd (MP)
reserverar sig till förmån för Marina Anderssons förslag.
Christina Örnebjär (FP) reservarer sig till förmån för sitt egen förslag om att
Vialundskolan ska ha årskurserna 4-9.
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§ 18

Dnr BUN 2012/574

Profiler i grundskolan
Ärendebeskrivning
Med anledning av nya styrdokument, förändrat innehåll i skolornas profiler och de
senaste årens utveckling behöver Barn- och utbildningsnämndens ta ställning till
profiler på kommunens 6-9 skolor.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade förelå barn- och utbildningsnämnden att uppdra åt 6-9skolorna att utforma profiler med koppling till skolans ämnen på varje skola.
Barn- och utbildningsnämndens behandling
Marina Andersson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till
förvaltningen att utreda hur valfrihetens ska kunna gälla samtliga elever i årskurs 6-9
utifrån möjligheterna till skolskjuts.
Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP) och Andreas Tranderyd (MP) yrkar på bifall
till Marina Anderssons (M) förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ajournerar sig 14:45-14:50.
Stefan Svensson föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att
utreda möjligheterna till skolskjuts utifrån projektet Mer koll och bland annat de
ramtider som föreslås där.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna till
skolskjuts utifrån projektet Mer koll och bland annat de ramtider som föreslås där, enligt
Stefan Svenssons (S) förslag.
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§ 19

Dnr BUN 2013/2

Justerade upptagningsområden
Ärendebeskrivning
I samband med behandlingen av lokalförsörjningsprogrammet beslutade barn- och
utbildningsnämnden att en justering av upptagningsområden i Kumla ska göras.
Förvaltningen lämnar förslag till justerade upptagningsområden i enlighet med
principerna i lokalförsörjningsprogrammet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden
1. återremitterar ärendet och
2. överlämnar beslutet till ordföranden för beslut i delegation då ärendet är brådskande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

23
KUMLA KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll
2013-01-30

§ 20

Dnr BUN 2013/1

Lokal- och personalförstärkning i förskolan
Ärendebeskrivning
Efterfrågan av förskoleplatser fortsätter att öka. Förvaltningen ser därmed ett behov av
att utöka antalet platser i förskolan ytterligare. Bedömningen är att behovet för kvartal 1
2013 är en utökning med två avdelningar.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens behandling
Per Holm (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över om det är möjlighet
att placera en förskolepaviljong vid Vialundskolan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget enligt handling.
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§ 21

Dnr BUN 2012/462

Medborgarförslag Applikation för inställda lektioner
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2012, § 269, att överlämna
ett medborgarförslag för besvarande till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget gäller
en applikation för inställa lektioner i skolan.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningnämnden antar förslaget till yttrande över medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningnämnden antar förslaget till yttrande över medborgarförslaget.
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§ 22

Dnr BUN 2012/560

Revisionens granskning av IT-organisationen
Ärendebeskrivning
Revisionen inkom den 13 december 2012 med en granskningsrapport av kommunens
IT-organisation. Av rapporten framgår att revisionen bedömer att det finns flera
problem med organisationen, exempelvis ett otydligt definierat uppdrag för ITavdelningen och en låg grad av beställarkompetens bland kommunens förvaltningar.
Yttranden över granskningen förväntas från kommunstyrelsen och samtaliga nämnder
senast den 28 mars 2013.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att omarbeta och komplettera svaret inför
nämnd.
Barn- och utbildningsnämndens behandling
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och
hänvisar till motion från (S) om extern utredning kring IT-avdelningens uppdrag.
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet med tillägget
att förvaltningen kommer genomföra en översyn av administrationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och hänvisar till motion från (S) om
extern utredning kring IT-avdelningens uppdrag enligt Stefan Svenssons (S) förslag.
Reservationer
Per Holm (KD), Marina Andersson (KD), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad
(C) och Andreas Tranderyd (MP) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag.
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§ 23

Dnr BUN 2012/576

Barnbokslut 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2001, § 71, att varje
förvaltning ska upprätta ett barnbokslult som redovisas till kommunstyrelsen.
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial,
till barnbokslut för 2012.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar barnbokslut för 2012.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar barnbokslut för 2012.
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§ 24

Dnr BUN 2012/577

Uppföljning 2012 handlingsplan för personer med begränsad
funktionsförmåga
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 15 november 2010 ett Handikappolitiskt program för
Kumla kommun 2010-2014. Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun
tillgänglig för alla. Till programmet har en handlingsplan utarbetats för att konkretisera
de mål som fullmäktiga har beslutat om. Handlingsplanen följs upp och revideras
årligen.
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar, i form av arbetsmaterial, ett
förslag till uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av handlingsplan för personer med
begränsad funktionsförmåga för 2012.

Arbetsutskottets beslut
Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av handlingsplan för personer med
begränsad funktionsförmåga för 2012.
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§ 25

Dnr BUN 2012/507

Delegationsordning, arbetsmiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till Kommunstyrelsen att ha det övergripande
ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen har
sedan möjlighet att vidarefördela arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till respektive
nämnd.
Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen vilar
således på barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden.
För att nämnden ska kunna fördela vidare arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän som
genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett
visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning
får inte saknas någonstans i kedjan för att fördelningarna ska gälla fullt ut.
Beslut i ärendet bör fattas under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut om att
fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och
utbildningsförvaltningen till förvaltningschef Mait Walderlo enligt bifogad
fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och
utbildningsförvaltningen till förvaltningschef Mait Walderlo enligt bifogad
fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

29
KUMLA KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll
2013-01-30

§ 26

Dnr BUN 2013/54

Sammanställning av klagomål och synpunkter
Ärendebeskrivning
Som huvudman för barn- och utbildningsverksamheterna i Kumla kommun är det barnoch utbildningsnämndens ansvar att följa de klagomål och synpunkter som inkommer
till förvaltningen. Förvaltningen redovisar en sammanställning i form av arbetsmaterial,
av de ärenden som inkommit sedan den förra uppföljingen i augusti 2012.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr

Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen.
Förvaltningen önskar ha en måldag utifrån kommunens nya styrsystem tillsammans
med barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och skolledarna den 20 mars.
Del av dagen ska ägnas åt Kulturskolans mål och verksamhet.
Förvaltningen har påbörjat en administrativ översyn exempelvis utifrån vad skolledarna
är i för behov av administrativt stöd. Samtidigt pågår även en pågår administrativ
översyn i stadshuset med te.x inrättandet av servicecenter, avtalspensioner etc. Det är
oklart hur detta påverkar förvaltningen med det är viktigt att inget glapp i
administrationen uppstår.
Skolledarna har haft handledning av Psykologpartners under ett år. Detta avslutas i och
med vårterminen. Under våren fokuseras det indivuduella ledarskapet. Insatsen har varit
värdefull, positiv för ledningsgruppen.
Projektledare Ted Rylander har rapporterat kring Östasienprojektet för KF, KSAU och
Kumla Promotion. En ny kontakt med en kommun i Kina är etablerad. Det finns intresse
för projektet även i verksamheten. Ted Rylander kommer även att delta i
Skolinspektionens arbete med att ta fram kunskapsmål i moderna språk.
Liselotte Broman Huss informerar om att Trädgårdens förskola flyttar sin verksamhet
till Solbacka på grund av vattenskada så fort alla tillstånd är klara.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr

Kontaktpolitikerna informerar
Ärendebeskrivning
Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive
kontaktområde.
Ingen ny information.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
1/13- 20/13 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§
Mait Walderlo
2012-11-23
21/13 - 44/13 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§
Mait Walderlo
2012-11-23
45/13 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg, Skollagen 8 kap 7 §
Cathrine Hansson Sonnerstedt
2012-12-30
46/12 – 49/13 Inskrivning i grundsärskolan, Skollagen 7 kap SFS 2010:800 Maud
Frimodig
2012-11-22 - 2013-01-15
50/13 - 60/12 Skolskjutsärenden, SL 10:32 Mait Walderlo 2013- 01- 08 -2013-01-14

Förslag till beslut
Barn- och utbildingsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildingsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Justeringssign
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§ 30

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inga meddelanden.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Lillemor Holgersdotter

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

